
Шановні клієнти! 

Прохання ознайомитись з інформацією і порядком дій у випадку виникнення питань щодо 

коронавірусної інфекції 

У кого в першу чергу можна запідозрити коронавірусну інфекцію? 

1. Повернення з-за кордону впродовж 20 днів (особливо Італія, КНР) 

2. Контакт із хворими на коронавірусну інфекцію/перебування в лікарнях/місцях, де зафіксовані 

випадки на коронавірусну інфекцію 

3. Симптоми простуди (кашель, підвищення температури тіла) 

Яким чином можна знизити ризик бути інфікованим? 

1. Мийте руки з милом (мінімум 20 секунд) або дезінфекційними засобами із вмістом спирту 

2. Під час кашлю або чхання прикривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя; відразу викидайте 

серветку або мийте руки 

3. Тримайтесь на відстані не менше 1,5 м від людей, що кашляють або мають підвищену температуру 

тіла 

Чи варто одягати медичну маску? 

Ні, якщо у Вас немає симптомів простуди 

Які можуть бути симптоми при коронавірусній інфекції (COVID-19)? 

• Гарячка 

• Кашель 

• Задишка 

Що робити, якщо виникла підозра на простуду (гостре вірусне захворювання)? 

1. Звернутись до контакт-центру страхової компанії за телефоном 0-800-212-303 

2. Не виходити на вулицю, не контактувати з іншими особами 

3. Суворо дотримуватись рекомендацій лікаря-координатора 

Що робити, якщо виникла підозра на коронавірусну інфекцію (COVID-19)? 

1. Звернутись до свого сімейного лікаря, з яким ви підписали декларацію* або викликати бригаду 

ШМД(ЮЗ) 

2. Не виходити на вулицю, не контактувати з іншими особами 

3. Суворо дотримуватись рекомендацій лікаря 

* Якщо у вас не підписана декларація, ви можете звернутися на Урядову гарячу лінію за номером 1545 або до контакт-центру СК. 

Коли лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я МОЗ України проводять тест для 

підтвердження коронавірусної інфекції (COVID-19)? 
• тільки за наявності симптомів коронавірусної інфекції (COVID-19)? 

Громадяни, що проживають у м.Києві з питань щодо коронавірусу COVID-19 можна звертатись: 

м. Київ - телефон 15-51 

 

Які лікарні в м. Києві уповноважені лікувати пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію? 

Дорослі: 

Олександрівська клінічна лікарня (вулиця Шовковична, 39/1) Телефон: 044 287 7497 

Київська міська клінічна лікарня №4 (вулиця Солом'янська, 17) Телефон: 044 249 7846 

Київська міська клінічна лікарня № 9 (вулиця Ризька, 1) Телефон: 044 440 0377 

Вагітні: 

1. Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини (проспект Героїв Сталінграда, 16) 

Телефон: 044 411 8754 

Діти: 

1. Київська міська дитяча лікарня № 1 (вулиця Богатирська, ЗО) Телефон: 044 201 3249 



2. Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 (проспект Алішера Навої, 3) Телефон: 044 540 9685 

3. Київська дитяча клінічна інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) Телефон: 044 483 3841 

Всі обстеження (наданий момент) виконуються за адресою вул. Ярославська,31 («Центр громадського 

здоров'я»). 

У регіонах до пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію викликається швидка медична 

допомога (103) та лікування проводиться на базі інфекційних відділень міських лікарень: 

 

Регіон Назва ЛПУ 

Контакти гарячої 

лінії на місцевому 

рівні з питань 

коронаровірусу 

СОУШ-19 

примітки 

Київ та область інфекційні відділення обласних 

лікарень 

15-51 

045 63 100 46 

http://koda.eov.ua/ 

Львів та область -Львівська інфекційна лікарня, 

-8 міська лікарня, шпиталь в м. 

Винники 

032 260 19 18 1580 http://health-loda.20v.ua/ 

Lvivcityhelper bot 

Тернопіль та 

область -Лікарня швидкої допомоги -

Дитяча міська клінічна лікарня, 

інфекційне відділення 

098 441 59 81 http://www.0da.te.20v.ua/ 

Рівне та область -Центральна міська лікарня -

Районна лікарня м. Сарни 

0 800 500 078 https://www.rv.20v.ua/ 

Житомир та область Міська лікарня №1 068 982 47 81. http://zt-rada.gov.ua/ 

Вінниця та область 

-Вінницька інфекційна лікарня 

-Інфекційне відділення міської 

лікарні №1. 

Гаряча лінія в області - 

103 

http://www.vin.20v.ua/ 

Дніпро та область -Дніпровська міська лікарня -

Криворізька інфекційна лікарня 

№1 

0 800 50 72 50 https://adm.dp.20v.ua/ 

Запоріжжя та 

область 

Обласна інфекційна клінічна 

лікарня 

Гаряча лінія в області - 

103 

https://www.zoda.20v.ua/ 

Харків та область 

-Клінічна лікарня №28 -Клінічна 

лікарня №31, -багатопрофільна 

лікарня №18 

-Пологовий будинок №2. 

057 705 10 85 https ://kharki voda. 20 v. на/ 

Волинська 

область 
інфекційні відділення обласних 

лікарень 

Гаряча лінія в області - 

103 

https://voladm.2ov.ua/ 

Донецька 

область 
інфекційні відділення обласних 

лікарень у м. Мирнограді, 

м.Селидовому, 

0 800 507 506 https://dn.20v.ua/ 
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Подальше лікування пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією відбувається згідно з 

установленими протоколами МОЗ державної програми запобігання поширенню на території України 

коронавірусу, яка затверджена на сьогоднішній день. 

 

м.Костянтинівці та 

м.Святогірську 

  

Закарпатська 

область 

обласні інфекційні лікарні Гаряча лінія в 

області - 103 

https://carpathia.2ov.ua/ 

Івано- 

Франківськ та 

область 

Обласна клінічна інфекційна 

лікарня 

099 544 83 32 http://www. if.20v.ua/ 

Кропивницька та 

область 

- обласна лікарня 

- центральна міська лікарня №1 у 

Кропивницькому 

Гаряча лінія в 

області - 103 

www.kr-admin.gov.ua 

Суми та область -Сумська міська лікарня - 

обласна дитяча лікарня, - 

Сумська міська лікарня №4 -

обласну інфекційну лікарню 

Гаряча лінія в 

області - 103 

http://sm. 20v.ua/uk/ 

Херсон та область 

Херсонська обласна інфекційна 

лікарня імені Горбачевського 

Гаряча лінія в 

області - 103 

https ://khoda. 20 v.ua/ 

Хмельницький та 

область Хмельницька інфекційна лікарня 

038 270 43 61 038 

270 38 05 

https://www.adm-km.2ov.ua/ 

Черкаси та область 

-Черкаська інфекційна лікарня 

-Уманська міська лікарня 

64 91 82 та 64 92 39 http://ck-0da.20v.ua/ 

Чернівці та область Чернівецької обласної клінічної 

лікарні 

066 084 93 13, 

98 496 62 02, 

99 224 96 61 

https ://bukoda. 20v.ua/ 

Луганська 

область 
інфекційні відділення лікарень 

Луганської області. 

0 800 505 107 або 

103 

http://l02a.20v.ua/ 

Миколаїв та область 

Миколаївський обласний центр 

лікування інфекційних хвороб 

Гаряча лінія в 

області - 103 

http://www.mk.20v.ua/ 

Одеса та область -Одеська міська інфекційна 

лікарня 

-інфекційні відділення ЛПУ 

Одеської обл. 

1550, 0 800 501 550 https://0da.0dessa.2ov.ua/ 

Полтава та та 

область 

обласна інфекційна лікарня 0 800 505 032 http://www.adm-pl.20v.ua/ 

Чернігів та область -Чернігівська міська лікарня №2 

(дорослі) 

-Чернігівська обласна дитяча 

лікарня (діти) 

0462 676 890, 

0 800 50 70 70, 

http://c2.20v.ua/ 
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